ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 20
Prožíváme příjemný suchý podzim, teploty pomalu klesají, přichází zima …

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
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VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
Na titulní straně jsou fotografie z výlovu rybníka Podhorník, který se konal v sobotu 8.listopadu 2014.
Výlov organizoval Sbor dobrovolných hasičů Kamberk, který má rybník v pronájmu od Obce. Na místě
bylo možno zakoupit ryby, občerstvit se, nasát atmosféru výlovu a hlavně se setkat a popovídat si se
sousedy.
VÝLOV NA LAGUNÁCH
Ve stejný den proběhl výlov i na Lagunách, ten organizovalo Myslivecké sdružení. Výřad na fotografii
proběhl o nějaký čas dříve.

UZAVÍRKA SILNICE KAMBERK - ŠEBÍŘOV
Ve čtvrtek 27.listopadu má proběhnout kolaudace nového mostu ev. č. 125-005 přes potok na hranicích
Jihočeského a Středočeského kraje. Pokud vše proběhne podle plánu, bude komunikace
od 1.prosince, po téměř 3 měsících, opět průjezdná a začnou jezdit dočasně omezené autobusové linky.
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KÁCENÍ A PROŘEZÁVKY STROMŮ
V půlce listopadu proběhlo kácení vzrostlých stromů na konci Kamberka směrem na Mladou Vožici.
Stromy byly pokáceny na základě opakovaných žádostí vlastníků přilehlé nemovitosti, kteří se cítili být
ohroženi případným pádem stromů. Byly ošetřeny další 2 stromy v Kamberku a 1 v Předbořicích. Celkové
finanční náklady dosáhly 45 tisíc Kč.

VÝMĚNA VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ
Koncem listopadu byly dokončeny výměny vodovodních uzávěrů. Celkem bylo nákladem téměř 390 tisíc
korun vyměněno 32 vodovodních uzávěrů. Byly použity kvalitní armatury, je předpoklad že realizované
uzávěry vydrží dlouho. Veliký dík patří Vladimíru Šafratovi, Josefu Forejtovi, Milanu Dvořákovi, Tomáši
Honsovi a dalším, kteří opravy realizovali a podíleli se na nich. Výkopy zůstanou zatím zaházeny prosívkou
aby si materiál „sedl“ a na jaře budou zaasfaltovány. Při provádění prací bylo konstatováno, že hlavní
vodovodní řád z litinových trubek o průměru 80 a 100 mm z roku 1930 je stále v dobrém stavu.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí občané, sousedé,
je mi ctí, že vás mohu pozdravit v úvodu 20.čísla vydání našeho Zpravodaje. Díky vašim
hlasům ve volbách vás budu zastupovat v dalším, již pátém volebním období, dovolí-li mi to zdraví
a budu-li i nadále hodna vaši důvěry. Zdaleka však nezáleží jen na mně, je to otázka společné práce
nového zastupitelstva obce a já si přeji, kéž se v našich hlavách dále rodí nápady, jak a kde by se
dalo pro druhé udělat něco dobrého. Držte nám palce, ať nás neopouští odvaha, chuť a fantazie,
abychom mohli objevovat nové příležitosti, jak druhým pomoci, jak by se dalo něco zlepšit, či
špatné věci napravit. Aby se společně dalo dobré věci nejen plánovat a vymýšlet, ale také
uskutečňovat. Vždyť kolik jsme za poslední léta podali žádostí o dotace a kolik našich plánů bylo
vyslyšeno. Téměř žádné. Kéž bychom měli dost síly rvát se i nadále s překážkami, se zbytečnou
byrokracií. Kéž nás neopouští naděje a vytrvalost jít za dobrou věcí, která slouží člověku. O to
prosím jednotlivé členy zastupitelstva, o to, abychom táhli za jeden provaz, vždyť jeden člověk
nedokáže nic,ale společně můžeme ovlivnit mnoho věcí a v dnešní době právě tohle není
samozřejmostí. Práce v obci díky náročné administrativě je čím dále složitější. Proto jsme koncem
minulého volebního období finišovali se stavebními pracemi, snažili jsme se dokončit to, co jsme
započali. I když ve skutečnosti jsme toho měli v plánu více, ale to už bude zakotveno v novém
rozpočtu na rok 2015, který se budeme snažit před koncem roku schválit a během příštího roku
uvést do praxe. I na vás záleží, zrodí-li se ve vašich hlavách nápady, co v obci ve srovnání s
okolními sídly chybí, abyste na to upozornili, všechny vaše připomínky a nápady budeme brát v
potaz a předem za ně děkujeme.
Já osobě děkuji za práci bývalým zastupitelům, kteří buď nekandidovali, nebo nedostali
dostatečný počet vašich hlasů a nebyli zvoleni. Dovolte mi, abych připomněla nezastupitelnou práci
členů našich dobrovolných hasičů, kteří bez nároku na odměnu vedle své profesionální práce náš
Kamberk důstojně reprezentují v okolí a pro naše lidi dělají spoustu užitečné společenské práce, viz
starost o rybníky, kdy následuje výlov jako velká společenská akce a spousta starostí s pořádáním
velmi zdařilé zábavy. Samozřejmě nesmím zapomenou zmínit i ostatní spolky, Sokol a myslivce,
všichni se snaží uplatit, mnohdy je překážkou nedostatek volného času jednotlivých členů.
Věřím v dobrou spolupráci s místními zemědělci, neboť jeden druhého potřebujeme a není
rozumné se zbytečně hašteřit.
Věřím v dobrou spolupráci a vzájemné pochopení nás, trvale bydlících a tak zvaných
rekreantů, kteří k nám přijíždějí na chalupy. Oni obohacují náš společenský život, bez nich by bylo
u nás smutno, přinášejí nové nápady a poznatky. My jim zase zajišťujeme přes rok základní služby
a pohodu u nás na vsi. Jen by nás potěšilo, kdyby někteří z vás se rozhodli trvale se u nás přihlásit a
přispět tak do naší společné obecní pokladny.
Závěrem mého příspěvku vám všem přeji zdraví, samozřejmě hlavně nám starším
ročníkům.Ať nás neopouští chuť do života a radost z každého smysluplně prožitého dne.
Netrapme se zbytečnostmi, nerozčilujte se při poslechu zpráv z medií. Až přežijeme zimu
přijde zase jaro a s ním spousta práce a radosti, že ještě žijeme. Nashledanou při čtení příštího
našeho Zpravodaje.
Ing Alena Jenšíková, vaše starostka
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 8.října 2014.

"Osvědčení o zvolení" přečetla "Slib zastupitele" a všichni
přítomní jej stvrdili prohlášením "slibuji" a podpisem. Po
schválení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a programu
zasedání přistoupili zastupitelé k volbě starosty,
místostarosty a předsedů i členů jednotlivých výborů a
komisí.

Přítomni: A.Jenšíková,D.Šedivý, L.Nárovcová, J.Jechoutek,
M.Kakos, I.Melicharová, A.Zachařová
Zapsala: Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý, A.Zachařová

ZO jednohlasně odsouhlasilo, že volby do všech funkcí
budou veřejné.

Program:
1. Kontrola usnesení ze dne 16.9.2014
2. Řízení ohledně výběru vedoucí prodejny v Kamberku
3. Ostatní obecní záležitosti

3) Po návrhu byla zvolena poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování (Jenšíková)starostkou obce ing Alena Jenšíková.
Po návrhu byl zvolen poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování (Procházka) místostarostou obce Josef Procházka.
4) ZO jednohlasně rozhodlo, že finanční i kontrolní výbor
ZO bude 3členný, stejně jako zřízené komise.
Finanční výbor - předsedkyně Anežka Zachařová, členové
Pavel Drahoš, David Šedivý. Jednomyslně schváleno.
Kontrolní výbor- předseda František Kříženecký, členové
Ilona Melicharová, David Šedivý, Jednomyslně schváleno.
5) Sociální komise – předseda Anežka Zachařová, členové
Hana Jechoutková, ing Alena Jenšíková, Jednomyslně
schváleno.
6 ) Stavební komise – předseda Pavel Drahoš, členovéJosef
Procházka, David Šedivý, Jednomyslně schváleno.
7) Komise zemědělská, lesnická a životního prostředí –
předseda David Šedivý, členové ing Alena Jenšíková,
František Kříženecký, Jednomyslně schváleno.
8) Pořádková komise – předseda Ilona Melicharová, členové
ing Alena Jenšíková, Anežka Zachařová, Jednomyslně
schváleno.
9) ZO rozhodlo o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
starosta 15.000,- Kč 6 pro, 1 se zdržel hlasování (Jenšíková)
místostarosta 6.000,- Kč 6 pro, 1 se zdržel hlasování
(Procházka)
předseda výboru nebo komise 700,- Kč jednohlasně
Jedná se o hrubé měsíční odměny, pokud někdo vede 2
výbory nebo komise náleží mu dvojnásobná odměna.

1. Všechny body usnesení se plní, nebo jsou již splněny
2. Na pronájem prodejny v Kamberku byly podány dvě
žádosti: Veronika Švábová, Kamberk 72 a Martin Říha,
Louňovice. Členové OZ se podrobně seznámili s nabídkami
služeb uchazečů a jednohlasně rozhodli pronajmout
prodejnu paní Veronice Švábové a to za stejných podmínek
ze strany obce jako v případě současné nájemkyně paní
Věry Jelínkové.
3. 15.října 2014 v 8,00 hodin za účasti zástupců obce, ČSOP
Vlašim a MÚ Vlašim se koná jednání na místě samém
ohledně aleje od Kamberka směrem na Mladou Vožici nad
nemovitostí pana Petra Moravce, Kamberk 112, který se cítí
lipami v aleji ohrožen.
Z tohoto zasedání je vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce : A.Jenšíková, zapsala: A.Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: D.Šedivý, A.Zachařová
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 8.10.2014
-Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo pronajmout
prodejnu v Kamberku paní Veronice Švábové, Kamberk 72
Starostka obce A.Jenšíková, zástupce starostky: D.Šedivý
Zápis z ustavujícího zasedání nového Zastupitelstva obce,
konaného dne 3. 11. 2014.

Starostka ing A. Jenšíková poděkovala občanům, kteří se
dostavili k volbám. Poděkovala zastupitelům za projevenou
důvěru a vyjádřila víru v dobrou spolupráci ve prospěch
obce.

Přítomni: P. Drahoš, ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, I.
Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, J. Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký, Josef Procházka
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
5) Zřízení sociální komise a volba předsedy
6) Zřízení stavební komise a volba předsedy
7) Zřízení komise zemědělské, lesnické a životního prostředí
a volba předsedy
8) Zřízení pořádkové komise a volba předsedy
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů Zastupitelstva (§ 71 zákona o obcích)

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 3. 11. 2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo, že volby starosty,
místostarosty a předsedů i členů výborů a komisí budou
veřejné.
- Poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování (Jenšíková)
byla starostkou obce zvolena ing Alena Jenšíková.
- Poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování (Procházka)
byl místostarostou obce zvolen p. Josef Procházka.
- ZO jednohlasně schválilo složení finančního výboru:
předseda Anežka Zachařová, členové Pavel Drahoš, David
Šedivý.

Ustavující zasedání ZO zahájila dosavadní starostka obce
ing A. Jenšíková, přivítala všechny zvolené zastupitele i
občany obce, kteří se na zasedání dostavili. Po odevzdání
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8) - ZO jednohlasně rozhodlo, že od ledna 2015 bude
poskytovat jubilantům balíček v hodnotě 500,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo provést opravu stolů v sále
pohostinství. Opravu provede p. Josef Procházka, cena
opravy 1 stolu činí 450,- Kč.
- ZO vzalo na vědomí žádost pí Nárovcové na opravu
přístupové cesty k její nemovitosti od cesty směrem na
Hrajovice. Obec bude jednat o řešení s Podblanickem
Louňovice a.s.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zakoupit v příštím roce
fukar na listí a menší sekačku na trávu.
- ZO rozhodlo umístit na návsi vánoční strom a zajistit
osvětlení.
- Myslivecké sdružení si podalo žádost o prodloužení
nájemní smlouvy na "Laguny" jejíž platnost končí 30. 4.
2015.
- ZO poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování (D.
Šedivý) rozhodlo přiznat p. Davidovi Šedivému odměnu ve
výši 2.000,- Kč měsíčně za správu webových stránek,
výrobu Zpravodajů a digitalizaci archivních materiálů.
- ZO jednohlasně rozhodlo upravit a důstojně vybavit
zasedací místnost a dětské knihy přemístit do stávající
knihovny.
- ZO rozhodlo umístit na náměstí stůl s lavicemi a umožnit
tak turistům důstojný odpočinek.
- ZO jednomyslně rozhodlo dát vyrobit repliku
historického hasičského praporu hasičského sboru Kamberk.

- ZO jednohlasně schválilo složení kontrolního výboru:
předseda František Kříženecký, členové Ilona Melicharová,
David Šedivý
- ZO jednohlasně schválilo složení sociální komise:
předsedkyně Anežka Zachařová, členové Hana Jechoutková,
ing Alena Jenšíková
- ZO jednohlasně schválilo složení stavební komise:
předseda Pavel Drahoš, členové Josef Procházka, David
Šedivý
- ZO jednohlasně schválilo složení komise zemědělské,
lesnické a životního prostředí: předseda David Šedivý,
členové ing Alena Jenšíková, František Kříženecký
- ZO jednohlasně schválilo složení pořádkové komise:
předsedkyně Ilona Melicharová členky ing Alena Jenšíková,
Anežka Zachařová.
- ZO rozhodlo o měsíčních hrubých odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, starosta 15.000,místostarosta 6.000 předseda výboru nebo komise 700,ZO jednohlasně rozhodlo, že pokud někdo vede 2 výbory
nebo komise má nárok na dvojnásobnou odměnu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Místostarosta obce: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 18. 11. 2014.
Přítomni: P. Drahoš, ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, I.
Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: I. Melicharová, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Ilona Melicharová, Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Program:
1) Kontrola usnesení z 3. 11. 2014
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2014 č. 6
3) Inventura obecního majetku, jmenování inventurních
komisí
4) Rozpočet obce na rok 2015
5) Smlouva na pronájem prodejny
6) Práce na zvelebení obce
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Ostatní obecní záležitosti

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 18. 11. 2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok
2014 č. 6.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo znění "Smlouvy na pronájem
prodejny" na dobu určitou od 1. 12. 2014 na dobu 1 roku s
možností prodloužení smlouvy.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytovat dárkový balíček
jubilantům od 1. 1. 2015 v hodnotě 500,- Kč.
- ZO jednohlasně rozhodlo opravit stoly v sále pohostinství.
Opravu provede p. Josef Procházka, cena opravy 1 stolu činí
450,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zakoupit v příštím roce fukar
na listí a malou sekačku na trávu.
- ZO poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování (D.
Šedivý) přiznat p. Davidovi Šedivému měsíční odměnu
2.000,- Kč za správu webových stránek, výrobu Zpravodaje
a digitalizaci archivních materiálů.
- ZO jednohlasně rozhodlo vybavit zasedací místnost pro
společenské účely.
- ZO jednohlasně rozhodlo zadat výrobu repliky hasičského
praporu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

1) Byla provedena kontrola usnesení z 8.10.2014
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2014 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) Starostka obce jmenovala inventurní komisi ve složení:
předseda D. Šedivý, členové ing A. Jenšíková, F.
Kříženecký, J. Procházka, A. Zachařová. Komise po
proškolení provede fyzickou inventuru obecního majetku,
dokladová inventura proběhne po účetním ukončení roku.
4) ZO prodiskutovalo návrh rozpočtu obce na rok 2015,
zapracovalo do něho podněty jednotlivých zastupitelů.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo znění "Smlouvy na
pronájem prodejny" na dobu určitou od 1. 12. 2014 na dobu
1 roku s možností prodloužení smlouvy.
6) Obec provedla opravu 32 ventilů na vodovodním řadu.
Dále pokácela na žádost p. Moravce po konzultaci s ČSOP
Vlašim a SÚS Benešov 5 stromů v aleji směrem na Mladou
Vožici.
7) V obecních lesích se díky příznivému počasí sází a
vylepšuje v lokalitách Smršťov, Předbořská stráň, Roudný,
nad Hrajovicemi, Hory, Slepičárna a Pravětice.
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INFORMACE Z OBCE…
.
POŠTA
Ve dnech pátek 28.11., pondělí 1.12., středa 3.12.
a pátek 5.12. bude pošta uzavřena. V úterý 2.12.
a ve čtvrtek 4.12. bude otevřena od 13 do 15:30
hodin.

NOVÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Po volbách konaných dne 10. a 11. října 2014
pracuje obecní zastupitelstvo v novém složení.
Starostkou zůstala Ing.Alena Jenšíková, jejím
zástupcem je Josef Procházka mladší, členové
zastupitelstva jsou Anežka Zachařová, Ilona
Melicharová, František Kříženecký mladší, Pavel
Drahoš a David Šedivý.

OKNA VE ŠKOLE
Byla dokončena výměna oken ve škole, na jaře
příštího roku dojde k začištění špalet a natření
parapetů.

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových hledá nedostatečně určitě zapsané
osoby v katastru nemovitostí. Seznamy pozemků
a vlastníků jsou na webu Kamberka a ve
vývěsních skříních.

ZDRAVÝ STROM
Obec přihlásila lípu vedle kostela do akce Zdravý
strom, kterou organizuje Nadace partnerství.
Zdarma bude posouzen zdravotní stav stromu a
navrhnuta případná opatření.

PRODEJNA V KAMBERKU
Novým provozovatelem koloniálu v Kamberku
bude od 1.12.2014 paní Veronika Švábová.
Otevírací doba bude pondělí – středa - pátek
od 7:30 do 10:30 hod. Telefon na paní Švábovou
je 777 612 592 – pro případ objednávky nebo
rezervace.
Děkujeme dosavadní nájemkyni koloniálu paní
Jelínkové za dlouholeté působení v naší obci.

BÍLENÍ
Obec nechala vybílit prodejnu potravin, dále sál
Sokola a přísálí.

MIKULÁŠKÁ BESÍDKA
Tradičně organizujeme besídku pro klienty
ústavů a místní děti. Letos se koná ve čtvrtek
4.prosince v sále Sokola Kamberk od cca 14
hodin. Prosíme všechny, kteří se chtějí na akci
nějak podílet ( organizačně, vlastní pomocí,
materiálním nebo finančním příspěvkem ) aby
kontaktovali hlavní organizátorku, kterou je
Linda Nárovcová, tel. 777 938 568,
linda.nary@volny.cz

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Opět už tradiční akce, sejdeme se na Štědrý den
ve 14 hodin u stromečku vedle kostela.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD

DEMOLICE DOMU Č.P. 93 V KAMBERKU

Společenská rubrika
2.1.2015 oslaví 50 let paní Ilona Melicharová z Hrajovic
7.1.2015 oslaví 65 let paní Miloslava Pekárková z Kamberka
21.1.2015 oslaví 82 let pan Josef Hajný z Hrajovic
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 9.11.2014 zemřel pan Jaroslav Štěpánek z Hrajovic
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